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Bladdrømme
og borgere
i Bullerby
Ulrik Gräs har skrevet tredje bind af sin store nutidsroman, og han fortjener et stort læselystent publikum.
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SPAR OVER 250,- KR.!

HOBBIT I HABBIT

408 SIDERS

MEDRIVENDE
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS

SENIOREDITOR

BOGLADEPRIS KR. 349,95
PRIS TIL KØBENHAVNERAVISENS LÆSERE

KUN 89,- KR.
+ forsendelse 35,- Kr

En personlig livsskildring
men er også et forbløffende billede af Danmark i
forandring. Fra ungdomsoprør og TVs Peberkværnen,
Søndagsavisen Hovedbladet
og erobringen af Christiania
over Bornholmsk befrielseskamp, chefredaktørpost
på Ekstra Bladet og Squash
reklamer til seniorliv som en
af vore førende skarpe penne, forfattere og samfundsrevsere!

Køb den på
www.cdklassisk.dk
eller bestil på
info@cdklassisk.dk

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

270,-

Tlf.: 53 56 02 42
Web: kbhavis.dk
Epost: kbh@kbhavis.dk

BLACHMANN

BORTFØRT

UNDERHOLDENDE NØGLEROMAN OM DET KØBENHAVNSKE MUSIKMILJØ

TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Anders Gregorius, dommer i
Nationalradioens populære musiktalentshow Overnight Sensation – det er selvfølgelig Thomas Blachmann fra X-Factor,
og sådan er det hele vejen igennem, men
man skal være godt inde i musikbranchen for at kunne identificere de forskellige personer i Ole Rosenstand Svidts satire, som det energiske Byens Forlag har
publiceret.
Omdrejningspunktet er bladet BEAT,
der sikkert har visse lighedspunkter
med GAFFA, hvor forfatteren har været
ansat. Historien starter med en ganske
veldrejet scene, hvor redaktøren Ulrik
fyrer journalisten Leo på grund af dårlig økonomi.
Anders Gregorius bliver under en løbetur i skoven fanget af ukendte gerningsmænd, der stiller den betingelse
for hans frigivelse, at Nationalradioen
skal stoppe Overnight Sensation, hvilket man rent umiddelbart kan sympatisere med, men det er vel en smagssag.
NR (altså DR) vælger at føje bortførerne
og erstatte talentshowet med en forestilling, hvor danske musikere kan udfolde
sig.
Leo og en fotopraktikant, Anna, sætter sig for at opklare dette drama, som

også rammer NR-musikchefen Søren
Understrup, der må trække sig.
På sporet af de skyldige

Leo og Anna går i gang med detektivarbejdet, politiet gider ikke rigtig røre sagen. De opsøger forskellige forsmåede
figurer, som kunne tænkes at have et
horn i siden på Gregorius, og de opererer med skjulte mikrofoner; efterhånden
sporer de sig ind på de skyldige og afslører dem for åbent kamera i den bedste sendetid. Inden da har parret været
på farefuld færd til en svensk ødegård,
der er tilholdssted for bortførerne, som
ikke har kunnet komme sig over, at de
aldrig blev store stjerner. Her opstår en
vis spændingseffekt, da det ikke er uden
risiko at trænge ind i forbrydernes hule.
Anna viser sig at være den mest frygtløse
af de to, der i flere situationer forklæder
sig som arabere.

andre kan more os – behersket – over
portrætterne af toppen og bunden i branchen med egoer, der drømmer om berømmelse eller har tjent en formue.
Forfatteren, der i 2011 skrev romanen
Indbrud, understreger at handlingen er
ren fiktion. Figurerne og kulisserne synes dog inspireret af det uvirkelige liv.
De gode vinder over de onde, og sådan
skal det jo være. Desværre for Leo opnår
han ikke at score Anna, til gengæld bliver han genansat på BEAT.
PS: Hvis man skal bruge Søren Kierkegaard, skal man stave hans navn korrekt.
jalu@kbhavis.dk

Især for branchekyndige

Forfatteren får luft for sin vrede, irritation eller frustration over københavnske musikere og deres latterlige miljø,
og det er især i disse kredse, at romanen
vil vække opsigt, hvis læserne ellers kan
arbejde sig igennem de mange sider. Vi

Ole Rosenstand Svidt
Det bliver et nej tak herfra
Byens Forlag, 325 sider, 229 kr.
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DA DER BLEV BYGGET
BILER I KØBENHAVN
TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Det første automobil blev
importeret til Danmark i 1895, og i
nogle år frem blev det betragtet som
legetøj for velhavere. Man så med stor
skepsis på de støjende køretøjer, og i begyndelsen var det overladt til de enkelte
amter at fastsætte bestemmelserne. I Viborg krævede man, at der skulle gå en
mand foran bilen med et flag, i Thisted
var der totalforbud.
Udviklingen lod sig dog ikke
standse, i 1907 trak den første Automobiludstilling tusindvis af nysgerrige, og lidt efter lidt begyndte bilerne
at dukke op i det københavnske gadebillede. Speditionsfirmaet Mammen & Drescher, grundlagt for 120
år siden, så et nyt forretningsområde
og åbnede en flot forretning i Store
Kongensgade 118-120 med speciale i
amerikanske mærker som Pathfinder, Auburn, Haynes og Chandler.

Det svenske vinterløb

Den navnkundige journalist Alfred
Nervø, der slog sit navn fast som flyvepionér, deltog i 1914 i det svenske vin-

terløb ad næsten ufremkommelige veje.
Han sad bag rattet af en Chandler med
sekscylindret motor og 35 hestekræfter, udlånt af importøren. Bilen bestod
i modsætning til de fleste andre deltager den svære prøve, hvilket havde stor
reklameværdi. Nervøs kronik om løbets
strabadser aftrykkes i bogen, dramatisk
og velskrevet.
Forfatteren og reklamedirektøren
Erich Karsholt har på ny gransket et
kapitel af bilhistorien. Tidligere har
han udsendt store værker om Mercedes-Benz og Renault i Danmark,
denne gang har han forsket i de tidlige år omkring første verdenskrig,
da mænd med mekanisk snilde satte
sig for at grundlægge en dansk bilindustri, initiativer som Mammen &
Drescher støttede bravt. JAN-bilen fra
Amager har man aldrig hørt om, og
der findes desværre ikke et eksemplar
af Jan Hagemeisters mesterværker, på
et tidspunkt havde han 100 mand i
sving på værkstedet i Finlandsgade.
Heller ikke biler af mærket F.L.A.C.
fra Jyderup er blevet bevaret. Mam-

men & Drescher planlagde en samlefabrik, men blev ramt af verdenskrigens handelsrestriktioner. I 1918
måtte Alfred William Mammen og
Martin Peter Drescher konstatere, at
de ikke kunne fortsætte som pionérer
i den branche.

et kapitel af bilernes tidlige historie
i København og resten af kongeriget.
jalu@kbhavis.dk

Triangel

Siden opstod De Forenede Automobilfabrikker i Odense, der specialiserede
sig i busser og lastbiler under navnet
Triangel. Blot 7.000 eksemplarer udgik
fra denne frabrik, så blev konkurrencen fra de store bilproducenter for dominerende. På forskellige bilmuseer
kan man stadig beundre disse robuste
stykker rullende sværindustri. I årene
før og efter anden verdenskrig oprettede
blandt andet Ford og General Motors
samlefabrikker i København, men det
er også fortid. Biler er noget, vi importerer.
Speditionsfirmaet eksisterer stadig, og bogen er dermed også et jubilæumsskrift, men fremfor alt er den

Erich Karsholt
Mammen & Drescher
– fra bilforretning til biltransport
100 sider, rigt illustreret, 198 kr.
Strandbergs Forlag
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BARN BORTFØRT
TEKST JANNIK LUNN

Ægteparret Anne og
Marco er, da Shari Lapenas Naboparret begynder, til middag hos naboerne Cynthia og Graham, mens de har
ladet deres baby blive hjemme, dog
udstyret med en babyalarm. Der er
nemlig sket det, at deres faste barnepige har meldt afbud i sidste øjeblik.
Hver halve time går enten Anne eller
Marco hjem for at kigge til babyen,
men da Marco sidste gang er hjemme,
finder han sengen, hvor datteren Cora
burde ligge, tom. Deres barn er blevet
kidnappet.

deles kompliceret, og både jalousi og
pengeafpresning kommer til at spille
en rolle, før den nervepirrende afslutning.
Det er en imponerende debut, og
Shari Lapena, der har arbejdet som
advokat, kan sikkert godt fremover ernære sig som forfatter, for hun har virkelig sans for at konstruere et godt plot.

ANMELDELSE

jl@kbhavis.dk

Skjulte hemmeligheder

Politiet bliver tilkaldt, og vicekriminalkommissær Rasbach og hans
makker Jennings går i gang med at
finde ud af, hvad der er blevet af lille
Cora. Det viser sig hurtigt, at begge de
to ægtepar gemmer på hemmeligheder, og en nabo har omkring midnat
set en mørk bil køre bort fra den lille
villavej, hvor parrene bor.
Det hele bliver ikke nemmere, da
Annes forældre dukker op, for hendes
stenrige far, Richard, har altid været

imod, at Anne giftede sig med Marco,
og de to mænd kan ikke døje hinanden.
Ikke desto mindre har Richard i sin tid
givet dem penge, så de kunne købe deres hus, og det er også Richard, der har
lånt Marco penge, så hans skrantende
firma ikke skulle gå konkurs.
Har faderen kidnappet sit barn?

Da der endelig kommer et krav fra

kidnapperen om en større løsesum, er
det også Richard, der må punge ud.
Men under afleveringen bliver Marco
slået ned, pengene forsvinder, og Cora
er stadig forsvundet. Der er imidlertid stadig noget, der ikke stemmer,
og på et tidspunkt mistænker politiet Marco for at have kidnappet sit
eget barn. Det hele resulterer i, at forholdet til naboparret også bliver sær-

Shari Lapena
Naboparret
Oversat af Steffen Rayburn-Maarup.
304 sider. Gyldendal

KØBENHAVNS CYKLEBØRS
Airbag til cyklister
Kr. 1.795,-

Normalpris kr. 2.250,-

Kraven indeholder en
airbag, der udløses på
0,1 sek. ved en ulykke.
Dokumenteret forskning og tests
viser at den giver hele otte gange
større beskyttelse end en alm.
hjelm.

BRUGTE CYKLER 1/2 PRIS

RENT A BIKE

Gothersgade 157 · 1123 København K · Tlf. 33 14 07 17 · Åbningstider: Man-fre: 10.00-17.30, Lør-søn: 10.00-14.00 · www.cykelborsen.dk
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ELIZABETH
LØVEGAL

SVANEKE BORNHOLM
KAN KØBES I HELE KØBENHAVN
BORNHOLMERBUTIKKEN
TORVEHALLERNE HAL 1
HELSAM CITY
VENDERSGADE 6

PÅ SPORET AF

HELSEMIN
NØRRE VOLDGADE 19
PILESTRÆDE 6
STORE KONGENSGADE 45
INFO OG WEBSHOP: WWW.LOEVEGAL.DK

MILJØKATASTROFE

I GRØNLAND
– EN FLOT KRIMIDEBUT
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Man skal ret langt ind i Nina
von Staffeldts Frosne beviser, før man finder
ud af, at der er tale om en krimi. Hovedpersonen Sika Haslund, der er vokset op i Grønland, vender efter nogle år i Danmark tilbage
til Nuuk i et job som kommunikationskonsulent i Go Greenland. Det sker samtidigt med,
at en virus hærger Sisimiut på Vestgrønland.
Da der sker et par dødsfald, bliver myndighederne bekymrede og ikke mindst de virksomheder, som har investeret i en ny krydstogtsterminal i Grønlands næststørste by. Da det
kommer frem, at der måske i stedet er tale om
en alvorlig forureningskatastrofe, som muligvis er forårsaget af amerikanerne, går Sika i
gang med at finde frem til, hvad der skete,
dengang USA havde base i Grønland, og også
journalisten Thormod Gislasson begynder at
grave i historien.
Man kan godt mærke at Nina von Staffeldt
kender landet fra sit arbejde som rejseleder
og konsulent for Grønlands Selvstyre. Der er
vel tale om en såkaldt miljøkrimi, og det er

meget fortjent, at Frosne beviser indbringer
forfatteren Det danske Kriminalakademis debutantdiplom. Jeg glæder mig allerede til at
læse mere fra denne spændende forfatter.
jl@kbhavis.dk

Hviids Vinstue
Founded 1723

Nina von Staffeldt
Frosne beviser
282 sider. Milik

www.hviidsvinstue.dk | Kgs. Nytorv |

33 15 10 64
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KATRINE MARIE GULDAGERS
STORE GENERATIONSROMAN

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Med

romanen En uskyldig familie leverer Katrine Marie Guldager et glimrende bud på
den store danske generationsroman, som mange
længe har efterlyst. Hovedpersonen Frederik Porse
vokser op i Svendborg hos ægteparret Jytte og Holger sammen med sine søskende Lene og Jakob. Men
det er ikke noget helt almindeligt familieliv, for faren Holger, der er en typisk 68’er, flytter ret hurtigt
over på den lille ø Drejø, hvor han lever et sundt
og økologisk liv, mens Jytte bliver tilbage i villaen
på Strandvejen i Svendborg sammen med børnene.
Riskær som idol

Allerede i gymnasiet får Frederik et stort idol i
Klaus Riskær Pedersen, og han melder sig også ind
i Venstres Ungdom. Han rejser først til Odense og
siden til København, hvor han uddanner sig på
Handelshøjskolen, inden han bliver en succesfuld
finansmand og drager til New York, hvor han bliver ansat hos Goldman Sachs.
Da krisen kommer, bliver han fyret og vender efterfølgende tilbage til Europa, hvor han får sit store
sammenbrud. Søsteren Lene er blevet præst, og hun

er gift med den meget ustabile skotte Kyle, der lider af en enorm seksuel appetit, og broren Jakob,
der er besat af computere og indimellem lever i
sin helt egen cyberverden, er på vej til at blive en
taber. Efter et par forhold, der ikke rigtig bliver til
noget, møder Frederik Birgitte, som han bliver gift
med ved et overdådigt bryllup, som er finansieret
af hendes stenrige far.
Bliver Frederik lykkelig?

Frederik, der drømmer om igen at blive den store
finansmand, har samtidig en drøm om et liv i frihed langt væk fra den familie, som han føler, han
har distanceret sig fra. Med Birgitte og sin lille
datter øjner man som læser til slut et lille håb for
Frederik, men om han nogensinde vil blive lykkelig, derom kan man godt have sin tvivl.
En uskyldig familie bør blive det helt store gennembrud for Katrine Marie Guldager, der efter sin
pæne succes med Køge-krøniken nu har meldt sig
ind i dansk litteraturs superliga. Der skal meget til
i løbet af 2017, hvis ikke En uskyldig familie bliver
årets helt store danske roman.

Katrine Marie Guldager
En uskyldig familie
298 sider
Politikens Forlag
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LEVENDE BEGRAVET

Nyheder · Nærhed · Nytte

I PRÆSTEGÅRDENS KÆLDER

Toldbodens Juice & Grønt

100 % økologisk
Vi har hver dag et større sortiment af forskellige økologiske salater,
sandwiches og friskpressede juice, som enten kan nydes i vores café
eller tages med til en af Københavns mange udendørsarealer.
Ydermere tilbyder vi frokost- og frugtordninger med juice til virksomheder. Hvis dette har interesse bedes De kontakte personalet i
caféen, så vi kan skræddersy en løsning der opfylder jeres behov.
toldbodensjuice
Toldbodens Juice & Grønt

Toldbodgade 14 | 1253 Nyhavn | København K | Tlf: 52 50 13 64
Åbningstider: mandag-lørdag: 09:00-17:00 | Søndag: Lukket

Sten og
krystaller
kæmpe
udvalg
fra 10,-

DU FINDER TUSINDVIS AF
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE
GAVEIDEER HOS TESSIES,

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE
Sydsvenske
Kristina Ohlsson, der hidtil
har skrevet en række rigtig
gode og spændende krimier,
har med Syge sjæle overgået
sig selv, for der er ikke bare
tale om en decideret krimi,
det er også en dybt fascinerende gyser.
Handlingen foregår i Kristianstad, hvor hovedpersonen Lukas vender tilbage
til fra Stockholm. Han blev
mange år tidligere, lige inden sin studentereksamen,
fundet bevidstløs med
svære skader efter at have
været forsvundet i tre uger.
Kort forinden var to unge piger, Fanny og Lydia forsvundet, men de vendte aldrig tilbage, og man formodede, at
de var blevet kidnappet og
efterfølgende myrdet. Inden
de tre forsvandt, var et træ
blevet afbrændt, og deres
hjem var
blevet forsynet med et kors.

Gravid og paranoid

Ved sin tilbagekomst flytter
Lukas ind hos sine forældre,
men naboerne Alice og Gun-

nar virker ikke trygge ved
Lukas’ tilbagekomst, fordi
han var ven med deres datter
Fanny. Samtidig er David, der
engang var Lukas’ bedste ven,
flyttet ind i den præstegård,
hvor familien Lundgren boede sammen med deres plejedatter.
Her vil David bygge en
ny tilværelse op sammen
med sin kæreste Anna, der
er gravid.
Anna er lettere paranoid,
og da hun finder et kors gravet ned i haven, bliver hun
for alvor bange. Samtidig hører hun en historie om en
galning, der engang skulle
have boet i præstegården,
hvor han havde begravet
nogle kvinder levende i kælderen. Men Anna og David
er ikke bekendt med, at der
skulle være en kælder under
præstegården.
Mens Lukas og Gunnar forsøger at finde ud af,
hvad der skete tidligere, har
de hele tiden Erika fra det
stedlige politi med på sidelinjen. Det hele bliver mere
og mere mystisk og kulmi-

nerer, da der atter udbryder
brand i et træ. Er det et nyt
varsel?
Syge sjæle har et fantastisk plot, og man gyser indtil den hæsblæsende finale.
Kristina Ohlsson har begået
en af årets bedste spændingsromaner. Læs og gys!
jl@kbhavis.dk

Kristina Ohlsson
Syge sjæle
Oversat af Lilian Kingo. 334 sider.
Modtryk
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BLADDRØMME

OG BORGERE

I BULLERBY

ULRIK GRÄS HAR SKREVET TREDJE BIND AF SIN STORE NUTIDSROMAN, OG HAN FORTJENER ET STORT LÆSELYSTENT PUBLIKUM.

TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE JUlrik Gräs har tre ting
imod sig: Han er en ældre herre (født
1940), hans romaner foregår ikke i
København, og han er ikke en del af
parnasset. Til gengæld er han suveræn
til at skildre sin tid og i besiddelse af
stærk hukommelse og fortællekraft,
som placerer ham blandt de bedste
romanforfattere. Læserne belønnes
med både indsigt og tør humor.
Nu har han afsluttet romantrilogien
”Lido”, ”Gongong” og ”Loop”, bøgerne
kan læses enkeltvis, men danner tilsammen et broget billede af den jyske
provinsby, hvor Ulrik Gräs er vokset
op: Vejle. Men det er meget mere end
hjemstavnsbilleder, det er en komplet

mosaik, som fører os gennem alle samfundslag og afspejler de politiske forhold fra 1950’erne og frem til Berlinmurens fald i 1989.
Vi skal starte en avis!

Journalisten Tino er venstreorienteret,
og da handlingen begynder, er han frivillig for IBIS i Nicaragua på det tidspunkt, da det var moderne at holde
med sandinisternes og præsident Somosas tvivlsomme revolution. Men
han får et brev med opfordring til at
vende hjem til Vejle, hvor en gruppe
med typografen Wilfred vil starte dagbladet Morgendagen, som skal rydde
op i byen og danne modvægt til det

borgerlige Vejle Amts Folkeblad. Det
vil han være med til.
Her bliver handlingen særlig interessant for den, der skriver disse
linjer. Jeg blev fristet af denne store
idé og flyttede midlertidig til Vejle
med kone og barn for at grundlægge
Vejle Avis, hvor Ulrik Gräs selv var
blandt medarbejderne. Han kunne
også have omtalt reklamekunstneren
Peter Hiort, der gav bladet en stærk
grafisk profil; det var en overvindelse
for de erklærede vadmelsmennesker
at acceptere en kommerciel figur, på
den anden side havde han tegnet plakater for SF og annoncer for Folkebevægelsen mod EF.

I begyndelsen af 1970’erne var den
alternative presse det helt store. Efter
Hovedbladet opstod ugeaviser i København, Aarhus og Odense, nogle
levede længere end andre, fælles for
dem var en missionerende trang til at
efterligne især Ekstra Bladet og dermed vinde læsere, der skulle have
noget sundere at tygge på. Vejle Avis
blev et dagblad, og jeg var med i seks
uger af dets fortumlede tilværelse.
Ulrik Gräs nævner medarbejderne
ved navn, og det er morsomt at kunne
genkende sig selv i dette menageri.
Avisen lukkede, typograf Villy Nielsens tid som chefredaktør randt ud,
men han fik et klap på skulderen i
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form af Cavlingprisen – Gräs skildrer
overrækkelsen og det efterfølgende
druk i Nyhavn, hvor Villy Nielsen
bare lader trofæet blive stående på
bordet blandt bajerflaskerne.
Tinos skolekammerat er Buller
fra tyggegummifabrikken, Vejle er
jo kendt for Dandy-eventyret. Rigmandssønnen investerer i hemmelighed i Vejle Avis for at få lidt rav
i gaden, om det også foregik sådan i
virkeligheden er uvist, i det mindste
lykkedes det at bevare hemmeligheden, for det ville ikke se så godt ud,
hvis et erklæret socialistisk dagblad
blev substitueret af byens store kapitalist. Det er høj komik, at Zim-

babwes diktator Robert Mugabe besøger tyggegummifabrikken, Tino
stiller ham ubehagelige spørgsmål,
og Buller lukker for den varme pengestrøm, da den kritiske journalistik
vil skade planerne om at fremstille
tyggegummi i Afrika, og da Vejle Avis
skriver kritisk om en universitetsrapport, der skal ophøje tyggegummiet
til medicin.
Kirkeskandale

Undervejs får vi en saftig kirkeskandale, da en hjælpepræst bliver grebet
i at kysse en gymnasielærer i kirkens
sakristi. Er lesbisk kærlighedsforhold
er for meget for Vejle, og denne histo-

KBH K

rie ender tragisk efter at have ført os
igennem byen med dens under- og
overklasse.
Titlen ”Loop” skyldes både Buller
og Tinos oplevelser i tyggegummifamiliens privatfly og den bevægelse,
der var på datidens venstrefløj, Godt
ramt.
Jyllands-Postens anmelder Lars
Ole Knippel valgte den som årets vigtigste bog i 2016, og man kan kun
være enig i hans håb om, at trilogien
opnår et stort publikum, selv om den
ikke foregår blandt navnepillende
melankolikere i snævre københavnske miljøer.
jalu@kbhavis.dk

Ulrik Gräs
Loop
292 sider, 299,95 kr., Tiderne Skifter
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Spørg bare os…
Når du besøger vores apotek, gør vi vores yderste for, at du
skal få en god oplevelse. Vi giver os tid til at rådgive dig. Du kan
bl.a. spørge os til råds om det kolde vejrs mange udfordringer
for både hud og krop.
Velkommen indenfor.
Venlig hilsen
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på
Kongelig Hof Apotek

Tør vinterhud?

Rygestop?

Smertelindring?

I frostvejr bliver luften ekstra tør og
sammen med blæst, kan det få din
hud til at udtørre. Derfor er det en god
ide med god hudpleje.

Motivation er afgørende for at lykkes
med et rygestop - ofte i kombination
med en form for nikotinerstatning. På
apoteket hjælper vi dig i gang med et
effektivt rygestop.

På apoteket kan vi hjælpe dig med at finde den type smertestillende middel,
som passer bedst til dig og din smerte.

Voltaren® Gel
Effektiv lokalbehandling mod
smerter i muskler og led. Voltaren gel
behandler inflammationen, der ofte er
årsagen til smerte. 150 g.

Forkølet?
Forkølelse er en virusinfektion, der skal
bekæmpes af kroppens eget immunforsvar,
men du kan gøre noget for at
lindre symptomerne.
Danatekt
Creme med 70% fedtindhold til tør og
skællende hud. Indeholder et aktivt
ekstrakt fra havrekerner. Dæmper
rødme og kløe og virker anti-irriterende. 250 ml.

Nicorette® QuickMist mundspray
Hurtig lindring af rygetrangen
efter 60 sekunder. 1 eller 2 pust ved
rygetrang.
Med frisk smag af mint. 2 stk.

Otrivin® Menthol næsespray
Mod forkølelse med
tilstoppet næse og ved
bihulebetændelse. Giver luft
i næsen på få minutter og
virker i op til 12 timer. 10 ml.

Spar 20% på udvalgte produkter

Helo Creme,
100 ml.

Archiv Creme
Faaborg, 250 ml.

Soft-Picks Regular,
40 stk.

Soft-Picks Large,
40 stk.

Duolac Daglig+
Vitalitet, 30 stk.

Zymelin®
Næsespray mod
tilstoppet næse
ved forkølelse og
bihulebetændelse.
Virker ved at mindske
hævelsen i næseslimhinden. Virkningen
indtræder efter få
minutter og varer
op til 10-12 timer. Til
voksne og børn over
10 år. 10 ml.

Gælder fra den 30. januar til den 19. februar 2017

Duolac Daglig+
Børn, 30 stk.

Multi-tabs Immuno,
60 stk.

Multi-tabs Daglig,
190 stk.

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk
Nicorette® (nicotin) QuickMist, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker
oftere pga. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år
eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå.
Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse,
betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis
og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12: Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4
pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. Læs
indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. April 2016. Otrivin Menthol Ukonserveret. Otrivin Ukonserveret,
Otrivin Junior Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret indeholder xylometazolin. Virkning: Anvendes ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Børn 2-5 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en
voksen. 1 pust i hvert næsebor 1 til 2 gange dagligt (hver 8-10 time) er normalt tilstrækkeligt. Må højst bruges i 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Børn 6-11 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1–2 pust i hvert næsebor 2 til
3 gange dagligt i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bør ikke anvendes til børn under 2 år pga. risiko for overdosering med centralnervesystems-depression til følge. Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3
gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bivirkninger: Afhængigt af behandlingsvarighed kan det forventes at 3-8 % af behandlede, oplever en eller flere af følgende bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør
og irriteret næseslimhinde, nysen, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Ikke-almindeligt: Tilstoppet næse især efter hyppig eller langvarig anvendelse. Sjælden: Gastrointestinalt ubehag. Meget sjælden: Systemiske, allergiske reaktioner (angioødem, udslæt, kløe) rastløshed, søvnløshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. Forsigtighedsregler: Behandling af længere varighed mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget
sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstofferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk inflammation i næsen med meget tør næseslimhinde (rhinitis sicca eller atrofisk
rhinitis). Bør kun anvendes af gravide og i ammeperioden efter aftale med lægen. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata,
depression samt til patienter, der er i behandling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Pakningsstørrelser: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml; Otrivin Junior Ukonserveret 0,5 mg/ml, 10 ml. Inden brug af
produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 44 86 86 86 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé 08/2016. Voltaren gel Voltaren gel indeholder diclofenac. Virkning: Er betændelsesnedsættende (anti-inflammatorisk) og smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener og led. Dosering: Voksne og børn over 14 år: 2-4 g gel påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Brug ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Omfatter
milde og forbigående hudreaktioner på det behandlede hudområde. Op til 10 % kan opleve udslæt, eksem, erytmen, dermatit og pruritus. Sjældent ses blæredannelse på huden. Meget sjældent ses overfølsomhed, sammentrækning af bronkierne, astma, tørhed, pustuløst udslæt,
nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes af personer, hvor acetylsalicylsyre eller andre NSAIDer fremprovokerer astma, nældefeber eller snue. Bør kun anvendes på intakt rask hud og ikke på åbne sår eller ved svær akne. Bør ikke komme i kontakt med
øjne eller slimhinder. Undgå overdreven udsættelse for sollys for at forhindre lysoverfølsomhedsreaktioner. Er ikke beregnet til brug under tætsluttende forbinding. Særlig forsigtighed af NSAIDer bør udvises hos ældre patienter. Samtidig anvendelse af oral NSAIDer kan øge forekomsten
af bivirkninger. Bør ikke bruges af gravide og ammende. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Pakninger: Voltaren gel 11,6 mg/g, 50 g, 100 g og 150 g. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84
00. Dato for produktresumé: 03/2014. Læs mere på www.voltaren.dk. Zymelin® ukonserveret næsespray (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Forkølelse med tilstoppet næse eller ved bihulebetændelse. Mindsker hævelse af næseslimhinden og giver luft i næsen. Dosering:
Zymelin® ukonserveret næsespray 1 mg/ml: Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Zymelin® ukonserveret næsespray 0,5 mg/ml: Børn 2-10 år: 1 pust i hvert næsebor højst
3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor xylometazolin eller et af de øvrige indholdsstoffer, ved grøn stær med snæver kammervinkel, eller hvis man har fået fjernet hypofysen eller er
blevet opereret i hjernen gennem næse eller mund. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke anvendes til børn under 2 år, da de kan få alvorlige bivirkninger - selv ved lave doser. Bør ikke anvendes i mere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug kan medføre hævelse af
næseslimhinden og øget sekretion fra næsen. Skal anvendes med forsigtighed af personer, der har oplevet søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved
forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, forhøjet blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme, vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel (prostata), ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne
(fæokromocytom). Samtidig behandling med medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (tricykliske/tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere) kan forstærke bivirkninger ved brug af Zymelin®. Tegn på overdosering: Markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, døsighed, hovedpine, hurtig og uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk og evt. koma, især hos børn. Disse tilstande kan også opstå ved at tage medicinen forkert, f.eks. ved at indtage dråberne gennem munden. Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: Bør kun anvendes efter lægens
anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen samt øget sekret fra næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Meget sjældne: Alvorlige allergiske reaktioner:
Hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls eller hævelse af ansigt og hals. Pakninger: Næsespray 1 mg/ml 10 ml og 2 x 10 ml. Næsespray 0,5 mg/ml 10 ml. Læs indlægssedlerne i pakningerne omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup.
Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk, email: info@takeda.dk. Oktober 2016

*Priserne gælder fra 30. januar – 19. februar 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

